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 Despacho n.º 7350/2017

Assunção de encargos plurianuais
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e no n.º 1 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, decido:

1 — Autorizar a assunção dos encargos decorrentes da execução do 
Contrato abaixo referido, que envolvem despesa em anos económicos 
diferentes, 2018 a 2020:

Procedimento de aquisição de gás natural em regime de mercado livre 
para Portugal continental — Lote 4 do “AQ -GN2016”,para o Instituto 
Superior Técnico, pelo montante máximo de 183.115,19€, ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2018 — 55.984,92€ a que acresce o IVA;
Ano de 2019 — 60.887,68€ a que acresce o IVA, e
Ano de 2020 — 66.242,59€ a que acresce o IVA.

2 — O montante fixado em cada ano pode ser acrescido do saldo 
apurado no ano que antecede.

3 — Os encargos emergentes dos referidos contratos são suportados 
por receitas próprias e ou receitas provenientes de cofinanciamento 
comunitário do Instituto Superior Técnico, inscritas e a inscrever no 
seu orçamento.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
25 de julho de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 

Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310674929 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 9566/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 20/04/2017, foi autorizada a celebração de contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências da Vida, com o seguinte docente:

Licenciado Luís Manuel Ramada Pereira Vale, como Assistente Con-
vidado em regime de tempo parcial (20 %), a partir de 21 de abril de 
2017, e termo a 31 de julho de 2017, com a remuneração correspondente 
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicável aos docentes universitários.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310680136 

 Aviso (extrato) n.º 9567/2017
Por Despacho n.º 46/R/2017, do Reitor da Universidade da Madeira, 

Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado 
de 24 de abril, e na sequência do concurso documental, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 161 de 23 de agosto, sob o edital 
n.º 786/2016, e de acordo com os artigos 11.º e 25.º do Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio, Estatuto da Carreira Docente Universitária, com o artigo 12.º do 
Regulamento n.º 510/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 109, de 7 de junho e alterado pelo Regulamento n.º 417/2014, de 
19 de setembro, e pela declaração de retificação n.º 728/2015, de 26 de 
agosto, e nos termos do artigo 27.º, n.º 1, alíneas i) e t) dos Estatutos 
da Universidade da Madeira, autorizo a celebração do contrato trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com um período experi-
mental de cinco anos, do docente Diogo Nuno Crespo Ribeiro Cabral, 
como Professor Auxiliar da Universidade da Madeira, com efeitos a 
partir de 25 de maio de 2017.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310680225 

 Aviso (extrato) n.º 9568/2017
Por Despacho n.º 23/R/2017 do Reitor, Professor Doutor José Manuel 

Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 16 de maio de 2017, e ao 
abrigo da conjugação das disposições legais do n.º 9.º do artigo 21.º com 
o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, Estatuto do Pessoal Dirigente 
dos Serviços e Organismos da Administração Pública, e após análise 
circunstanciada do respetivo desempenho dos resultados obtidos, que 
teve como referência o processo de avaliação e o relatório de demons-
tração das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos, é renovada 

a comissão de serviço da Doutora Maria Iolanda Pereira Silva, no cargo 
de Chefe de Divisão na Biblioteca, com efeitos a partir de 24 de julho 
de 2017.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310680833 

 Aviso (extrato) n.º 9569/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 04/05/2017, foi autorizada a celebração de contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências da Vida, com o seguinte docente:

Licenciada Fátima Maria Pestana Alves Pereira, como Assistente 
Convidado em regime de tempo parcial (20 %), a partir de 05 de maio de 
2017, e termo a 31 de julho de 2017, com a remuneração correspondente 
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicável aos docentes universitários.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310680022 

 Aviso (extrato) n.º 9570/2017
Por Despacho n.º 53/R/2017 do Reitor, Professor Doutor José Manuel 

Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 05 de maio de 2017, e ao 
abrigo da conjugação das disposições legais do n.º 9.º do artigo 21.º com 
o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, Estatuto do Pessoal Dirigente 
dos Serviços e Organismos da Administração Pública, e após análise 
circunstanciada do respetivo desempenho dos resultados obtidos, que 
teve como referência o processo de avaliação e o relatório de demons-
tração das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos, é renovada 
a comissão de serviço do Licenciado Gabriel Sérgio Rodrigues Leça, no 
cargo de Chefe de Divisão na Unidade de Assuntos Académicos, com 
efeitos a partir de 27 de junho de 2017.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310680914 

 Aviso (extrato) n.º 9571/2017
Por Despacho n.º 60/R/2017, do Reitor da Universidade da Madeira, 

Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 
07 de julho, e na sequência do concurso documental, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 100 de 24 de maio, sob o edital n.º 436/2016, 
e de acordo com os artigos 11.º e 25.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, com o artigo 12.º do Regulamento 
n.º 510/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 
7 de junho e alterado pelo Regulamento n.º 417/2014, de 19 de setembro, 
e pela declaração de retificação n.º 728/2015, de 26 de agosto, e nos 
termos do artigo 27.º, n.º 1, alíneas i) e t) dos Estatutos da Universidade 
da Madeira, autorizo a celebração do contrato trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de 
cinco anos, do docente José Manuel Martins Neto dos Santos, como 
Professor Auxiliar da Universidade da Madeira, com efeitos a partir de 
10 de julho de 2017.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310681108 

 Aviso (extrato) n.º 9572/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Ma-

deira datado de 06/04/2017, foi efetuada uma adenda de retificação 
ao contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
para a Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, com o seguinte 
docente:

Mestre Carlos Alberto Góis Marques, como Assistente Convidado em 
regime de tempo parcial (30 %), a partir de 06 de fevereiro de 2017, e 
termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao 
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicável aos docentes universitários.

28 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310681043 

 Aviso (extrato) n.º 9573/2017
Por despacho do Reitor da Universidade da Madeira, Professor Dou-

tor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 22/05/2017, foi 
autorizada a licença sabática com a duração de dois primeiros semestres 
referentes aos anos letivos de 2017/2018 e 2018/2019, do Doutor José 


